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جوالی 5112

مسیحی بودن یعنی ایمان داشتن به اینکه خدا محبت است

دوستان گرامی  ،ما میدانیم که همه ادیان توحیدی که
ریشه در ابراهیم پدر ایمانداران دارند به وحدانیت خدا
معتقدند  ،بدین معنی که برای خدا شریک قائل نیستند ،
لیکن بینش و شناختی که این ادیان از احدیت خدا دارند
یکسان نیست .
برای ما مسیحیان وحدانیت خدا به مفهوم تک و تنها
بودنش نمی باشد بلکه اشاره میکند به مهمترین اصل
ایمان ما که راز سه گانه مقدس است  .خدا یکی است
لیکن ایشان در آن واحد و اتحاد کامل در سه تا شخص
بسر می برند  .این راز که عقل و علم بشری از درک آن
عاجز است توسط خود خدا برای ما آشکار گردید  .اوست
که به طرق گوناگون با انبیای عهد قدیم سخن گفت و
نشانه هایی از راز او برای آنها بیان نمود  .اما کشف کامل
راز او بعنوان خدای واحد و سه گانه یعنی پدر و پسر و
روح القدس توسط خداوند ما عیسی مسیح امکان پذیر
گشت .
نویسنده رساله به عبرانیان در رابطه با مکشوف شدن راز
خدا می گوید " :خدا در زمان قدیم  ،در اوقات بسیار و به
راههای مختلف به وسیله انبیاء با نیاکان ما تکلم فرمود ،
ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن
گفته است  .خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و
بوسیله او همه عالم هستی را آفریده است  .آن پسر فروغ
جالل خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کالم
قدرت خود نگاه میدارد و پس از آنکه آدمیان را از
گناهانشان پاک گردانید در عالم باال در دست راست
حضرت اعلی نشست ( ".باب  1آیه . )3-1

اما رویداد تعمید مسیح به طرز واضح و آشکار به راز
تثلیث اقدس اشاره می نماید  .در انجیل متی اینطور
می خوانیم " :عیسی پس از تعمید فوراً از آب بیرون آمد ،
آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند
کبوتری نازل شده بسوی او می آید  .و صدایی از آسمان
شنیده شد که می گفت  :این است پسر عزیز من که از او
خشنودم" (باب  3آیه . )11-11
ما مسیحیان در اثر تحقیق و مطالعه و پژوهش نیست که
به خدای واحد و سه گانه ایمان آوردیم  ،بلکه این فیض
است که از جانب او به ما داده شده است  ،اوست که پیش
قدم شد و راز خود را برای ما مکشوف ساخت  .انسان که
جزو مخلوقات خدا می باشد نمی تواند خدائیکه خالق
است با عقل و منطق خود درک نماید  .بدیهی است که
جزء قادر نیست کل را در خودش جــا دهد  .سخن
گفتن در باره راز تثلیث اقدس به فروتنی و دعای برخاسته
از قلب نیاز دارد  .متکبران و عالمان و دانشمندانی که تنها
به علم و دانش خود تکیه میکنند از درک صحیح راز
خدای واحد و سه گانه عاجز مانده و می توانند این
حقیقت الهی و ازلی را تحریف کنند .
خداوند ما عیسی مسیح فرمودند " :ای پدر  ،ای خداوند
آسمان و زمین  ،تو را سپاس می گویم که این امور را
(اسرار ملکوت را) از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به
کوچکان و ساده دالن آشکار ساخته ای  ،آری ای پدر
خواسته تو چنین بود" (انجیل متی باب  11آیه . )51-52
اما سئوال مهم این است  :چرا از دیدگاه ما مسیحیان خدا
هم باید یکی و سه گانه باشد ؟ پاسخ این سئوال فقط در

یک کلمه نهفته است و آن «محبت» می باشد  .مهمترین
ویژه گی محبت آنست که نمی تواند تنها به یک فرد
منحصر باشد  ،بلکه در ذات و سرشت او آرزوی انتقال به
دیگران نهفته است  .مثال خانواده خیلی گویا است تا
اینکه این بعد محبت را بهتر بفهمیم  .هر خانواده که از
چندین شخص یعنی پدر  ،مادر و فرزندان تشکیل شده
است ثمره محبت است که افراد این خانواده را با هم
متصل و متحد میسازد و چنانکه این محبت نمی بود این
افراد نیز با هم یک خانواده را تشکیل نمی داند  .بهمین
دلیل چون سرشت خدای ما مسیحیان محبت است
بنابراین نمی تواند تک و تنها باشد بلکه محبت است که از
سه تا شخص تثلیث اقدس یعنی پدر  ،پسر و روح القدس
خدای واحد و راستین را تشکیل میدهد  .این حقیقت
جاودان توسط زندگی و مرگ و رستاخیز سرور و نجات
دهنده ما عیسی مسیح بطور کامل آشکار گردید .
انجیل مقدس که پایه و اساس ایمان ما به خدای
«محبت» می باشد گواهی میدهد که خدا محبت خود را
به ما فرزندان وی افاضه نموده و ما را از آن بهره مند کرد
تا در زندگی او از هم اکنون شریک باشیم  .یوحنای
قدیس که نوشته های خود را اعم از انجیل  ،سه تا رساله
و کتاب مکاشفه با آیاتی بسیار زیبا و شیوا درباره وصف
محبت خدا آراسته نمود اینطور میگوید " :زیرا خدا
جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا
هر که به او ایمان بیاورد هالک نگردد  ،بلکه صاحب
حیات جاودانی شود" (انجیل یوحنا باب  3ایه . )11
"محبتی از این بزرگتر نیست که کسی جان خود را فدای
دوستان خود کند" (انجیل یوحنا باب  11آیه " . )13ای
عزیزان ما باید یکدیگر را دوست بداریم  ،زیرا دوستی و
محبت از جانب خداست  .هر که محبت دارد  ،فرزند
خداست و خدا را می شناسد  .اما آنکه محبت ندارد از
خدا کامالً بی خبر است  ،زیرا خدا محبت است  .و محبت
خدا از این طریق به ما آشکار گردید که او پسر یگانه خود
را به جهان فرستاد تا ما بوسیله او حیات داشته باشیم .
محبتی که من از آن سخن می گویم  ،محبت ما نسبت به
خدا نیست  ،بلکه محبت خدا نسبت به ماست  .محبتی
که باعث شد که او پسر خود را به عنوان کفاره گناهان ما

به جهان بفرستد  .ای عزیزان اگر محبت خدا نسبت به ما
چنین است ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم  .هیچ
کس هرگز خدا را ندیده است  ،اما اگر ما یکدیگر را
دوست بداریم  ،خدا در ما زندگی میکند و محبت او در ما
به کمال میرسد" (رساله اول یوحنا باب  2آیه .)15-1
دوستان عزیز  :آیات فوق که زیباترین و کاملترین وصفی
است از راز خدای واحد و سه گانه  ،مژده ای بسیار شادی
بخش و امیدوار کننده را به ما اعالم میکنند  ،که عبارت
است از اینکه راه رسیدن به خدای زنده تنها راه محبت
است و بدون پیمودن آن رسیدن به او ممکن نیست  .از
روح القدس که پیوند محبت بین پدر و پسر می باشد و
روز تعمید بر ما نازل گردید بخواهیم تا روز به روز فضیلت
محبت تنها محرک زندگی ما باشد تا اینکه از این طریق
شاگردان وفادار سرور و نجات دهنده ما عیسی مسیح
باشیم که فرمودند " :به شما فرمان تازه ای میدهم :
یکدیگر را دوست بدارید  ،همانطور که من شما را دوست
داشته ام شما نیز یکدیگر را دوست بدارید  .اگر نسبت به
یکدیگر محبت داشته باشید  ،همه خواهند فهمید که
شاگردان من هستید" (انجیل یوحنا باب  13آیه .)32-32
همچنین هرگز فراموش نکنیم که معیار داوری روز آخر
فقط از روی محبت خواهد بود نه پیروی از کدام دین یا
مذهب یا مکتب  ،در آن روز خداوند ما عیسی مسیح داور
عادل و مهربان به کسانیکه اعمال محبت را انجام داده اند
حال از هر دین و مذهبی که باشند به ملکوت خود فرا
خواهند کرد و آنانیکه از این اعمال دوری جستند از
ملکوت او محروم خواهند شد ( .رجوع شود به انجیل متی
باب  52ایه  . )31-31در ضمن معنی عمیق و زیبای
«مسیحیت» در کارهای نیک که از محبت نشأت میگیرند
تجلی میابد و دیگران را تحت تأثیر خود قرار میدهد .
خدمتگزار شما
رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

پیام نوجوانان
کلیسا با کمک پطرس رسول منتشر شد
شمعون پطرس از سوی عیسی مسیح رأس کلیسا یا همان رئیس کلیسا معرفی شد .عیسی او را صخره نامید و گفت که رهر
روی این صخره کلیسایش را رنا خواهد کرد .در زمان پطرس مسیحیان ریشتر و ریشتر می شدند و ر همهان انهدازه نیهز رزار
زیادی می دیدند.
شمعون پطرس رعد از ررخاستن مسیح از مرگ و دریافتن روح القدوس در روز پنطکاست  ،ر شهرهای سامره و غالطی رفت.
زیرا در رن دو شهر عده زیادی از مردم ر مسیح ررخاست از مرگ ایمان رورده رودند .در شهر قیصری یک افسر رومی ر نهام
کرنلیوس  ،شمعون پطرس را ر خان اش دعوت کرد تا مژده نجات را از زران او رشنود .اما او از رفتن ر خان این افسر رومی
شک داشت  .راید ردانید ک ررای یهودیان ارتباط داشتن را رت پرستان قارل قبول نبود .اما کرنلیوس را چنان ایمانی ر درگهاه
خدا دعا کرد ک پطرس فهمید مژده نجات را راید ر هم مردم جهان اعالم کرد.
وقتی کلیسا در اورشلیم از پطرس پرسید ک چ طور ردیدن یک رهت پرسهت رفته اسهت  ،او در جهواف گفهت ن کرنلیهوس
روح القدوس را دریافت کرد و از ما شد.
در رن زمان انطاکی سومین شهر مهم امپراطوری رم رود .پس پطرس ررنارا را ر رنجا فرستاد تا مژده نجات را ر مردم اعالم
کند .ررای اولین رار در رن شهر ایمانداران ر مسیح را مسیحیان نامیدند.
در سال  34میالدی هرود ک فرماندار رومی اورشلیم رود  ،دستور داد ک پطرس را ر زندان ریاندازند تا او را ر خهاطر رایهی
کردن رزرگان یهود  ،در روز عید رکشد .دور زندان پطرس نگهبانان زیادی گذاشت  ،تا مبادا فرار کند .اما خدا فرشهت خهود را
فرستاد و پطرس را از زندان ریرون ررده ر محلی ک مسیحیان ررای دعا جمع شده رودند  ،رساند .رعد از رن پطرس ر شههر
قیصری رفت  .رعضی از مسیحیان رن شهر یهودی رودند و رعضی از رت پرستی ر مسیح ایمان رورده رودند .رین ایشهان ایهن
سئوال در گرفت رود ک ریا ررای مسیحی رودن می رایست اول یهودی شد و از قوانین شریعت پیروی کهرد امها پطهرس ره
ایشان ثارت کرد ک کافی است ر عیسی مسیح ررخاست از مرگ  ،ایمان داشت راشند و از سخنان او پیروی کنند.
پطرس ر شهر رم ک پایتخت امپراطوری رم رود  ،رفت  .در رن زمان امپراطور دیوان ای ر نام نرون حکومهت مهی کهرد .او
خود را خدا می دانست و مردم را مجبور می کرد ک او را پرستش کنند .اما پطرس رومیان مسهیحی شهده را از ن هر ایمهانی
تقویت می کرد تا مبادا خدایی غیر از خدای حقیقی را عبادت کنند.
نرون دستور دستگیری پطرس را داد و او را در حدود سال  43میالدی ر شهادت رساند.
شمعون پ طرس اسقف شهر رم رود  ،و چون عیسی او را صخره کلیسا اعالم کرده رود  ،ره همهین دلیهل جانشهینان پطهرس
رسول رهبر کاتولیک های جهان می راشند و ر نام پاپ معرف هستند.

پیروزی های واقعی و ماندگار  ،پیروزی های حاصل از
صلحند  ،نه جنگ
Ralph waldo emerson

بنده از خدا پرسید :
چه چیز بشر شما را سخت متعجب می سازد؟
خدا پاسخ داد  :کودکی شان
این که از کودکی شان زود خسته می شوند و عجله دارند تا بزرگ شوند ،بعد دوباره پس از مدتی آرزو می کنند که ای
کاش کودک بودند.
این که سالمت خود را از دست می دهند تا پول به دست آورند و بعد از مدتی دوباره پول هایشان را می دهند تا
سالمت خود را به دست آورند.
این که با اضطراب به آینده می نگرند و حال را فراموش می کنند .بنابراین نه در حال زندگی می کنند و نه در آینده.
این که به گونه ای زندگی می کنند که گویی هرگز نخواهند مرد و به گونه ای می میرند که گویی هرگز زنده نبوده اند.
پس از خداوند پرسید  :در مقام پروردگار می خواهی بنده هایت کدام درس های زندگی را بیاموزند؟
خدا وندگفت  :بیاموزند که نمی توانند کسی را وادار کنند که عاشقشان باشد ،تنها کاری که می توانند بکنند این است
که خودشان او را دوست بدارند.
بیام وزند که فقط چند ثانیه طول می کشد تا زخم هایی عمیق در قلب کسانی که دوستشان داریم ایجاد کنیم ،اما سال
ها طول می کشد تا این زخم ها را التیام بخشیم .
بیاموزند ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد بلکه کسی است که به کمترین ها نیازمند است .
بیاموزند انسان هایی هستند که ما را دوست دارند فقط نمی دانند که چگونه احساساتشان را بیان کنند.
بیاموزند که دو نفر می توانند با هم به یک نقطه نگاه کنند اما به همان یک نقطه دو دید مختلف داشته باشند.
بیاموزند کافی نیست که فقط دیگران را ببخشند بلکه باید بتوانند خود را نیز ببخشند.
پس بنده بار دیگر از خداوند پرسید :
آیا چیز دیگری هست که دوست دارید بنده هایتان بدانند ؟
و خداوند فرمود :
فقط این که بدانند که من هستم  ...همیشه و همه جا .

خالصه از زندگی پطرس رسول و پولس رسول
شمعون پسر یونا  ،متولد شهر بيت صيداي جليل و ماهيگير بود .روزي كه شمعون در حـا مـاهيگيري بـه همـرا
برادرش اندریاس و دو دوستشان یوحنا و یعقوب پسران زبدي بود  ،عيسي ایشان را بـه پيـروي از دـود دعـو
نمود .در اناجيل هموار از شمعون با احترام داصي صحبت شد و هميشه در رأس ليست رسـونن رـرار داشـته
است  .وي معمونً در كنار یعقو ب و یوحنا و گاهي نيز فقط با یوحنا  ،شاهد مهمترین ورـای زنـدگي مسـيو بـود
است  .و نهایتاً روزي مسيو او را پطرس به معني صخر مي نامد و اعـمم مـي دارد كـه بـر روي همـين صـخر
كليسایش را بنا دواهد كرد ( ...انجيل متي . )61-61 /61
شمعون پطرس عمره زیادي به عيسي مسيو د اشت  ،و به همين دليل در لحظه دستگيریش  ،او را دنبا نمود اما
هنگامي كه از سوي دیگران شناسایي شد از دود ضعف نشان داد و سه بار عيسي را انکار نمود .ولي از كرد دود
به شد

پشيمان شد.

پس از وارعه صعود مسيو دداوند  ،پطرس عممً رهبري گرو رسونن را به عهد مي گيرد .وي نخسـتين رسـو
مسيو بود كه غير یهود یعني یك افسر رومي را تعميد داد و اعمم داشت كه مژد نجا

براي همه جهانيان است.

شمعون پطرس مسئوليت كليساي رم را به عهد گرفت و او را به دستور نرون  ،حدوداً در سا  16ميمدي وارانـه
مصلوب نمودند .از این رسو دو رساله در عهد جدید به جا ماند است .
شائو حدوداً در سا  5ميمدي در شهر طرسوس متولد شد .در زادگاهش به زبانهاي اصلي آن زمان یعني یوناني
و نتين مسلط گشت  .دانواد اش یهودي دالص و از ربيله بنيامين و شهروندان رومي بودند .احتمانً پدرش یك
ديمه دوز بود  ،چنانکه شائو نيز شغل ديمه دوزي داشت .
وي بعدها شاگرد غمانئيل شد  ،كه استاد و یك فریسي بزرگ بـود .شـائو از همـان اوان جـوانيش نسـبت بـه
شریعت موسي بسيار غيور و از آزار دهندگان پيروان مسيو بود  ،چنانکه در هنگامه سنگسار كردن استيفان اولـين
شهيد مسيحيت نيز شركت داشته است  .وي با دریافت دستور كتبي از سـوي سـران یهـود  ،بـراي دسـتگيري
مسيحيان به طرف سوریه حركت كرد  ،اما در طو را مسيو رستاديز كرد بر او ظاهر شد و او را رسـو امتهـا
(بت پرستان) اعمم نمود .به همين داطر پس از دریافت تعميد  ،براي اعمم مژد نجا
پ يمود و دچار زحما

 ،سرزمين هاي زیادي را

و عذاب فراواني شد  ،اما هرگز باز نایسـتاد .و نهایتـاً دشـمنانش در سـا  16از ريصـر رم

دردواست اعدام او را كرد و در شهر رم سرش را از تن جدا نمودند و او را به شهاد

رساندند.

پولس تنها كسي است كه به غير از دوازد حواري  ،لقب رسو را كسب نمود .در عهـد جدیـد بـه نـام پـولس ،
سيزد رساله به جا ماند اند كه پایه الهيا

مسيحي مي باشند.

به تو اي دوست جوان...

قــــــــول
مردي بود كه زندگي عادي و زیبایي داشت .یك روز خدا

هم ایماندار كنم .من به تو دروغ گفتهام و به قولي كه

به قلب این مرد وارد شد و او عیسي مسیح را به عنوان

داده بودم عمل نكردم».

نجات دهندة خود پذیرفت .او از این احساس تازه بسیار
خوشحال بود و به خدا قول داد كه به همه بگوید كه با
خدا مالقات كرده است و حداقل  011نفر را به سوي این
گنجي كه بدست آورده بود راهنمایي كند.

بعد مسیح لبخند زد و اشكهاي مرد را پاك كرد و به او
گفت« :فرزندم! تو به قول خودت عمل كردي .به یاد
مي آوري روزي را كه در رستوران نشسته بودي و دعا
ميكردي و خدا را به خاطر غذایت شكر ميكردي؟ آن

ولي خیلي زود فهمید كه هدایت مردم به سوي مسیح،

روز یك خانم هم در آن رستوران نشسته بود .این زن

كار راحتي نیست .بیشتر دوستانش فكر ميكردند كه

بیمار بود (گناهكار بود) .من چندین بار سعي كرده بودم

دیوانه شده و خیلي زود از او فاصله گرفتند .چندین بار

كه به قلب او وارد شوم و او را نجات دهم .ولي او به من

نا امید شد ولي با وجود این با هر كسي كه ميتوانست،

بياعتنایي ميكرد .آن روز او ميخواست به خانه برود و

دربارة این مژده و این كه چگونه زندگیش عوض شده و

خودكشي كند .حتي بچههایش را نیز ميخواست از بین

از شادي مملو گشته ،صحبت ميكرد.

ببر د .ولي زماني كه تو را در حال دعا كردن دید ،حصار

بعد از مدتي این مرد درگذشت.

قلبش شكست و دري درون قلبش باز شد و به من اجازه

مرد خودش را در اتاقي دید .تمامي كارهایي كه انجام
داده بود و تمام چیزهایي كه در دوران زندگي گفته بود،
تمام گناهاني كه مرتكب شده بود و تمام افكار پلیدي
كه داشت ،همگي مانند یك جرقه و در یك لحظه از
برابرش گذشت .بعد تصویري از خودش را دید .همان
زماني كه ایمان آورد و نجات یافت .او خودش را دید كه
در برابر خدا زانو زده و قول ميدهد كه پیام نجات و
انجیل را حداقل به  011نفر اعالم كند.

داد تا وارد شوم .او مرا پذیرفت و به من ایمان آورد و آن
را به فرزندانش و همة كساني كه ميشناخت اعالم كرد و
همه آنها از من خواستند تا راهنماي زندگي آنها باشم.
یكي از پسرانش بزرگ شد و بشارت دهندة بزرگي براي
انجیل شد و خیليها را به سوي من هدایت كرد.پس
خوشحال باش و لبخند بزن .تو به قولت عمل كردي.
اعمال كوچك اما پر محتواي تو در ایمان ،نه تنها  011نفر
بلكه  011111را به سوي من هدایت كردند.

مردي روي زانوهایش افتاد و گریه كرد.
مسیح در مقابل او ایستاد و به او گفت« :بلند شو فرزندم
و به من بگو چرا گریه ميكني؟» مرد پاسخ داد:
«خداوندا! من همه این كارهاي بد را در زندگي مرتكب
شدهام و حتي به تو هم دروغ گفتهام».
مسیح تعجب كرد و پرسید«:چطور به من دروغ
گفتهاي؟» مرد پاسخ داد« :من به تو قول داده بودم كه
حداقل  011نفر را به طرف تو هدایت كنم ،ولي با وجود
اینكه بسیار سعي كردم ،نتوانستم حتــي یك نفر را

مرد بسیار خوشحال شد ولي همچنان احساس گناه
ميكرد .او گفت« :ولي آن همه كارهاي بدي كه انجام
دادهام چه؟» سپس مسیح لبخندي زد و گفت« :نگران
نباش .من قیمت آنها را پرداختهام .در حقیقت ما هر دو
به قولمان عمل كردیم».

آیا شيطان وجود دارد؟ آیا ددا شيطان را دلق كرد؟
استاد دانشگاه را این سئوال ها شاگردانش را ر چالش ذهنی کشاند.
ریا خدا هر چیزی ک وجود دارد را خلق کرد
شاگردی را قاطعیت پاسخ دادن «رل او خلق کرد»
استاد پرسیدن «ریا خدا هم چیز را خلق کرد »
شاگرد پاسخ دادن «رل  ،رقا»
استاد گفتن « اگر خدا هم چیز را خلق کرد  ،پس او شیطان را نیز خلق کرد .چون شیطان نیز وجود دارد و مطهارق قهانون که
کردار ما نمایانگر ماست»
شاگرد ررام نش ست و پاسخی نداد .استاد را ریایت از خودش خیال کرد رار دیگر توانست ثارت کند ک عقیده ر مذهب افسان و
خراف ای ریش نیست.
شاگرد دیگری دستش را رلند کرد و گفت ن «استاد می توانم از شما سئوالی رپرسم »
استاد پاسخ دادن «البت »
شاگرد ایستاد و پرسیدن «استاد  ،سرما وجود دارد »
استاد پاسخ دادن «این چ سئوالی است البت ک وجود دارد .ریا تاکنون حسش نکرده ای »
شاگردان ر سئوال مرد جوان خندیدند.
مرد جوان گفتن « در واقع رقا  ،سرما وجود ندارد .مطارق قانون فیزیک چیزی ک ما از رن ر سرما یاد می کنیم در حقیقت نبودن
گرماست .هر موج ود یا شی را می توان مطالع و رزمایش کرد وقتی ک انرژی داشت راشد یا رنرا انتقال دهد .و گرما چیزی است
ک راعث می شود ردن یا هر شی انرژی را انتقال دهد یا رنرا دارا راشد .صفر مطلق ( )F -344نبود کامل گرماست .تمام مواد در
این درج ردون حیات و رازده می شوند .سرم ا وجود ندارد .این کلم را رشر ررای اینک از نبهودن گرمها توصهیفی داشهت راشهد
خلق کرد».
شاگرد ادام دادن «استاد تاریکی وجود دارد »
استاد پاسخ دادن «البت ک وجود دارد».
شاگرد گفتن « دوراره اشتباه کردید رقا! تاریکی هم وجود ندارد .تاریکی در حقیقت نبودن نور است .نور چیزی است ک می توان
رنرا مطالع و رزمایش کرد .اما تاریکی را نمی توان .در واقع را استفاده از قانون نیوتن می توان نور را ر رنگهای مختلف شکست
و طول موج هر رنگ را جداگان مطالع کرد .اما شما نمی توانید تاریکی را اندازه رگیرید .یک پرتو رسیار کوچک نهور دنیهایی از
تاریکی را می شکند و رنرا روشن می سازد .شما چطور می توانید تعیین کنید ک یک فضای ر خصوص چ میزان تاریکی دارد
تنها کاری ک می کنید این است ک میزان وجود نور را در رن فضا اندازه رگیرید .درست است تاریکی واژه ای است که رشهر
ررای توصیف زمانی ک نور وجود ندارد رکار ربرد».
در رخر مرد جوان از استاد پرسیدن «رقا  ،شیطان وجود دارد »
زیاد مطمئن نبود .استاد پاسخ دادن « البت همانطور ک قبالً هم گفتم .ما او را ههر روز مهی رینهیم .او ههر روز در مههال ههایی از
رفتارهای غیر انسانی رشر ر همنوع خود دیده می شود .او در جنایتها و خشونت های رهی شهماری که در سراسهر دنیها اتفها
می افتد وجود دارد .اینها نمایانگر هیچ چیزی ر جز شیطان نیست».
و رن شاگرد پاسخ دادن « شیطان وجود ندارد رقا .یا حداقل در نوع خود وجود ندارد .شیطان را ر سادگی می توان نبود خدا دانست.
درست مهل تاریکی و سرما .کلم ای ک رشر خلق کرد تا توصیفی از نبود خدا داشت راشد .خدا شیطان را خلهق نکهرد .شهیطان
نتیج رن چیزی است ک وقتی رشر عشق ر خدا را در قلب خودش حایر نبیند .مهل سرما ک وقتی اثری از گرما نیست خود ر
خود می رید و تاریکی ک در نبود نور می رید.
نام آن مرد جوان :آلبر انيشتن
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سادهترین کار جهان این است که خود باشی
و دشوارترین کارجهان این است که کسی
باشی که دیگران میخواهند.

